
        รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งาน                   
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจําปี ๒๕๕๗

ร่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 26- 28 มิถนายน 2557 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาวภัทราพร  ชูทอง เทศบาลตําบลเขาพนม อ.เขาพนม กระบ่ี ชําระเงินแล้ว
2 น.ส.อมรรัตน์ ภิรมย์ชม เทศบาลตําบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ชําระเงินแล้ว
3 นางสาวภัทรพร ทองรอด เทศบาลตําบลบางหมาก อ.เมืองชุมพร ชุมพร ชําระเงินแล้ว

พ จ อ ธรรมนญ จันทร์แจ้ง เทศบาลเมืองตราด อ เมืองตราด ตราด ชําระเงินแล้ว

รุนท 10 ระหวางวนท 26  28 มถุนายน 2557 ณ โรงแรมบพแกรนด หาดใหญ จงหวดสงขลา

4 พ.จ.อ.ธรรมนูญ จนทรแจง เทศบาลเมองตราด อ.เมองตราด ตราด ชาระเงนแลว
5 นาง สุภาพร  พิริเยศยางกูร เทศบาลตําบลนาแก อ.นาแก นครพนม ชําระเงินแล้ว
6 นายสุรพร ขุนทองจันทร์ อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
7 นางกรแก้ว สมเดช อบต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
8 น.ส. ศรัญรัตน์ ชูทอง อบต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว

ั ์ ็ ี ื ี ี ้9 นายสมศักดิ เหล็มปาน อบต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
10 น.ส.อมรรัตน์ นาภรณ์ อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
11 น.ส.สุวรจ  เนวช่ืน อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
12 น.ส.จิรานันท์ ชูน้อย อบต.เทพราช อ.สิชล นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
13 นางวรลักษณ์ เกลี้ยงสะอาด อบต.เทพราช อ.สิชล นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
14 นาย วิเชียร ด้วงพร้ิม เทศบาลตําบลหัวไทร อ.หัวไทร นครศรีธรรมราช ชําระเงินแล้ว
15 นายณัฐรัตน์ รัตนวิบูลย์สม เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ชําระเงินแล้ว
16 นายบุสรอ เจ๊ะแซ เทศบาลเมืองตากใบ อ.ตากใบ นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
17 นาง นาอีมาห์ กาเจ อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
18 น.ส.ทัศนีย์ เสนปาน อบต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ นราธิวาส ชําระเงินแล้วุ
19 น.ส.อามีเน๊าะ นิซาแย อบต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
20 น.ส.ฉลวย ลอยเมฆ อบต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
21 นางสาวดวงนภา พรหมคง อบต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
22 นายมาหะมะเซปี เต๊ะกาแซ อบต.กาหลง อ.ศรีสาคร นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
23 นางสาวร่งทิพย์ เล่นทัศน์ อบต กาหลง อ ศรีสาคร นราธิวาส ชําระเงินแล้ว23 นางสาวรุงทพย เลนทศน อบต.กาหลง อ.ศรสาคร นราธวาส ชาระเงนแลว
24 นางสาวอรุณี พงศ์เจริญ อบต.กาหลง อ.ศรีสาคร นราธิวาส ชําระเงินแล้ว
25 นางวรรณรวี  เจริญสุข เทศบาลตําบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
26 นายชัยณรงค์  เลี่ยมใหม่ เทศบาลตําบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
27 นางสาวสรารัตน์  เดชะบุญ เทศบาลตําบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ชําระเงินแล้ว
28 นางซัยนง  อิบบราฮิม อบต บาราโหม อ เมืองปัตตานี ปัตตานี ชําระเงินแล้ว28 นางซยนุง  อบบราฮม อบต.บาราโหม อ.เมองปตตาน ปตตาน ชาระเงนแลว
29 นาย กิตติ   เจ๊ะเต๊ะ อบต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี ชําระเงินแล้ว
30 น.ส.แวยาลีนา   แวตี อบต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี ปัตตานี ชําระเงินแล้ว
31 น.ส.มนัสนันท์ ภริงคาร อบต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง พังงา ชําระเงินแล้ว
32 นางกันญาภรณ์ คงใหม่ อบต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง พังงา ชําระเงินแล้ว

ิ ิ ั ์ ํ ั ั ํ ิ ้33 ส.ต.ต. หญิงประนอม สุทธิดาจันทร์ เทศบาลตําบลชะรัด อ.กงหรา พัทลุง ชําระเงินแล้ว
34 นายอภิชาติ พิศพักตร์ อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
35 นางจรินทร์ เส็นเกลี้ยง อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
36 นางอรุณศรี สนองคุณ อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
37 นางปรีดาวรรณ  รักษ์แก้ว เทศบาลตําบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
38 นางอมรรัตน์  จันคง เทศบาลตําบลบ้านสวน อ.ควนขนุน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
39 นางสมทรง  ประยูงวงศ์ เทศบาลตําบลบ้านสวน อ.ควนขนุน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
40 ปิยะนันท์ วิสุทธ์ิปัญญา เทศบาลตําบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
41 นางกนกวรรณ อินทร์บัว อบต.ชะมวง อ.ควนขนุน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
42 นางธิปญาณา  รินชะ เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อ.ตะโหมด พัทลุง ชําระเงินแล้วุ
43 นส.เสาวลักษณ์ ปานรังสี เทศบาลตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด พัทลุง ชําระเงินแล้ว
44 จ่าเอกประพันธ์ เพชรพวง เทศบาลตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด พัทลุง ชําระเงินแล้ว
45 นางวราภรณ์ อักษรพันธ์ เทศบาลตําบลตะโหมด อ.ตะโหมด พัทลุง ชําระเงินแล้ว
46 น.ส.จุฑาภา ศรีทองหนู เทศบาลตําบลแม่ขรี อ.ตะโหมด พัทลุง ชําระเงินแล้ว
47 นางมยรี หนเสน เทศบาลตําบลแม่ขรี อ ตะโหมด พัทลง ชําระเงินแล้ว47 นางมยุร หนูเสน เทศบาลตาบลแมขร อ.ตะโหมด พทลุง ชาระเงนแลว
48 นางสาววิไล  สุขสว่าง อบต.โคกสัก อ.บางแก้ว พัทลุง ชําระเงินแล้ว
49 นาง จุรีภรณ์  คงชุม อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว พัทลุง ชําระเงินแล้ว
50 นายชัยภัทร เศรษฐรักษา เทศบาลตําบลอ่าวพะยูน อ.ปากพะยูน พัทลุง ชําระเงินแล้ว
51 นส.จิราภร พรหมช่วย อบต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม พัทลุง ชําระเงินแล้ว
52 นาง เจริญศรี พลชนะ เทศบาลตําบลท่ามิหรํา อ เมืองพัทลง พัทลง ชําระเงินแล้ว52 นาง เจรญศร พลชนะ เทศบาลตาบลทามหรา อ.เมองพทลุง พทลุง ชาระเงนแลว
53 นส.สุธิมา ร่วงราช เทศบาลตําบลท่ามิหรํา อ.เมืองพัทลุง พัทลุง ชําระเงินแล้ว
54 นางสาววาสนา  สุวรรณรัตน์ เทศบาลตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง พัทลุง ชําระเงินแล้ว
55 นางสาวรัชฎา  ปานพุ่ม เทศบาลตําบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง พัทลุง ชําระเงินแล้ว
56 นางสาวณิชชา สยามพันธ์ อบต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง พัทลุง ชําระเงินแล้ว

ิ ี ั ์ ํ ้ ี ิ ์ ั ํ ิ ้57 นางวิภาวดี ชูสุดรักษ์ เทศบาลตําบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง ชําระเงินแล้ว
58 นางสาวภาวีย์ ขําตรี อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต พัทลุง ชําระเงินแล้ว
59 นางสุภาพร อ่อนเกลี้ยง อบต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต พัทลุง ชําระเงินแล้ว
60 น.ส.ประภาพร  มนเลศ เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย์ อ.ถลาง ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
61 นางฉันทิศา  แก้วดํา เทศบาลตําบลเทพกษัตรีย์ อ.ถลาง ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
62 นาย ศุภวัฒน์ เข็มวิจิตร เทศบาลตําบลศรีสุนทร อ.ถลาง ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
63 นาางสาวเดร์สิณี มาสวัสด์ิ เทศบาลตําบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
64 นายพงศ์ศักด์ิ เจริญวงศ์ เทศบาลตําบลราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
65 สุนิสา สุทธิจินดาวงศ์ เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ชําระเงินแล้ว
66 นางสาวอมรรัตน์  ทองคํา อบต.คีรีเขต อ.ธารโต ยะลา ชําระเงินแล้ว
67 นายศุภชาติ พุทธรักษ์ อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา ยะลา ชําระเงินแล้ว
68 นางเจนจิรา บุญเฮง อบต.ถ้ําทะลุ อ.บันนังสตา ยะลา ชําระเงินแล้ว
69 นายประภวิษณุ์ ชุมเกศ เทศบาลตําบลธารนํ้าทิพย์ อ.เบตง ยะลา ชําระเงินแล้ว
70 นางอามาณี ซียง เทศบาลตําบลธารนํ้าทิพย์ อ.เบตง ยะลา ชําระเงินแล้ว
71 ศภวรรธน์ มดอ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง ยะลา ชําระเงินแล้ว71 ศุภวรรธน มูดอ เทศบาลเมองเบตง อ.เบตง ยะลา ชาระเงนแลว
72 นางสาว เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง ยะลา ชําระเงินแล้ว
73 วรรณา ทองบุญ เทศบาลตําบลยุโป อ.เมืองยะลา ยะลา ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
74 นางกัลยาณี กาญจนธานี เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา ยะลา ชําระเงินแล้ว
75 นางสุภารัตน์ วัฒนศิริ เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา ชําระเงินแล้ว
76 นางสุคนธา พันธ์ุมณี เทศบาลตําบลกายูบอเกาะ อ.รามัน ยะลา ชําระเงินแล้ว
77 นางสาว ทิพาพันธ์ ขุนเมือง เทศบาลตําบลโกตาบารู อ.รามัน ยะลา ชําระเงินแล้ว
78 น.ส.ภานุมาศ  น้อมนอบ อบต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง ชําระเงินแล้ว
79 น.ส.ปิยมาศ  จันทรมณี อบต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง ชําระเงินแล้ว
80 นายสุวรรณ  เพชรชู อบต.ลําเลียง อ.กระบุรี ระนอง ชําระเงินแล้วุ ู ุ
81 นางฐิติมา ชุมนุม เทศบาลตําบลบางนอน อ.เมืองระนอง ระนอง ชําระเงินแล้ว
82 นางกอบกุล เชาวลิต เทศบาลตําบลกําพวน อ.สุขสําราญ ระนอง ชําระเงินแล้ว
83 นายมนตรี จตุรัส อบต.สํานักทอง อ.เมืองระยอง ระยอง ชําระเงินแล้ว
84 นางสาวสุทา สะอาด เทศบาลตําบลกระแสสินธ์ุ อ.กระแสสินธ์ุ สงขลา ชําระเงินแล้ว
85 นางสาวจรินทร์ญา  หนสวัสด์ิ เทศบาลตําบลกระแสสินธ์ อ กระแสสินธ์ สงขลา ชําระเงินแล้ว85 นางสาวจรนทรญา  หนูสวสด เทศบาลตาบลกระแสสนธุ อ.กระแสสนธุ สงขลา ชาระเงนแลว
86 นางสาว ชุติมน จุลพงศ์ อบต.โรง อ.กระแสสินธ์ุ สงขลา ชําระเงินแล้ว
87 นส.วิภา ทองงาม อบต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง สงขลา ชําระเงินแล้ว
88 นางสาวทัสสนี แก้วปฎิมา เทศบาลตําบลควนเนียง อ.ควนเนียง สงขลา ชําระเงินแล้ว
89 น.ส. อุษาสยา ศรีพลับ เทศบาลตําบลบางเหรียง อ.ควนเนียง สงขลา ชําระเงินแล้ว
9 นายอาลี เหล๊าะเห็ม เทศบาลตําบลจะนะ อ จะนะ สงขลา ชําระเงินแล้ว90 นายอาล เหลาะเหม เทศบาลตาบลจะนะ อ.จะนะ สงขลา ชาระเงนแลว
91 นางสาวอรยา แก้วกรงจักร์ เทศบาลตําบลนาทับ อ.จะนะ สงขลา ชําระเงินแล้ว
92 นางสาวภัทราวดี  เรืองประพันธ์ อบต.สะกอม อ.เทพา สงขลา ชําระเงินแล้ว
93 นางสาวรัตนา  หลีล่าสัน อบต.สะกอม อ.เทพา สงขลา ชําระเงินแล้ว
94 นายฉัตรชัย เผือกเนย อบต.ทับช้าง อ.นาทวี สงขลา ชําระเงินแล้ว

์ ิ ํ ่ ้ ่ํ ํ ิ ้95 นางสาวอรอนงค์ ฤทธิเดช เทศบาลตําบลท่าช้าง อ.บางกลํา สงขลา ชําระเงินแล้ว
96 ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ วรรณตุง อบจ.สงขลา อ.เมืองสงขลา สงขลา ชําระเงินแล้ว
97 นางสาว เพ็ญโสภา สําเภาทอง อบต.คลองแดน อ.ระโนด สงขลา ชําระเงินแล้ว
98 นางธนวรรณ ชาดีกรณ์ เทศบาลตําบลกําแพงเพชร อ.รัตภูมิ สงขลา ชําระเงินแล้ว
99 น.ส.พนมวรรณ มูสิกพงศ์ เทศบาลตําบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ สงขลา ชําระเงินแล้ว

100 นางสาวยุพา  ขุนรัตนพงศ์ อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ สงขลา ชําระเงินแล้ว
101 นางสุจิรา  สังข์ศิลป์ชัย อบต.ดีหลวง อ.สทิงพระ สงขลา ชําระเงินแล้ว
102 น.ส.พัทธนันท์ มรกต เทศบาลตําบลคลองแงะ อ.สะเดา สงขลา ชําระเงินแล้ว
103 นายสุรินทร์ หมอเต๊ะ เทศบาลตําบลปาดัง อ.สะเดา สงขลา ชําระเงินแล้ว
104 นายสรวิชญ์ หมัดหลี เทศบาลตําบลปาดัง อ.สะเดา สงขลา ชําระเงินแล้ว
105 น.ส. สนธยา ศรีพลับ เทศบาลตําบลปาดัง อ.สะเดา สงขลา ชําระเงินแล้ว
106 นางศุภลักษณ์  สีระแก้ว เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา สงขลา ชําระเงินแล้ว
107 น.ส.เสาวลักษณ์  มะหลี อบต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย สงขลา ชําระเงินแล้ว
108 น.ส.พนิดา อิศโร อบต.รําแดง อ.สิงหนคร สงขลา ชําระเงินแล้ว
109 นางสาวกนกวรรณ เพชรวงศ์ อบต.รําแดง อ.สิงหนคร สงขลา ชําระเงินแล้ว109 นางสาวกนกวรรณ เพชรวงศ อบต.ราแดง อ.สงหนคร สงขลา ชาระเงนแลว
110 นางดวงกมล แสงเงิน เทศบาลตําบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
111 นางอารีย์ สุวรรณคีรี เทศบาลตําบลพะตง อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
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112 นางสาวรงรอง โสภณรัตน์ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
113 นายสุรพรรณ บัวรัตนะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
114 นาง เมตตา  สุวรรณโณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
115 นายวิทวัส สหะวิริยะ เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
116 น.ส.วิราวรรณ  หนูอุไร เทศบาลเมืองทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
117 น.ส.ธิวารัตน์  คล้ายเพ็ชร เทศบาลเมืองทุ่งตําเสา อ.หาดใหญ่ สงขลา ชําระเงินแล้ว
118 นางลัดดา ขุนจันทร์ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง สตูล ชําระเงินแล้วุ ุ ู
119 น.ส.อภิญญา หมันเร๊ะ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง สตูล ชําระเงินแล้ว
120 นางสาว สาลีขอ   ปาละวัล อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ สตูล ชําระเงินแล้ว
121 นางสาว มูน๊ะ  รอเกตุ อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ สตูล ชําระเงินแล้ว
122 นายอาซีด  ฉาดหลี อบต.แป-ระ อ.ท่าแพ สตูล ชําระเงินแล้ว
123 น ส ลักขณา บญปลอด เทศบาลตําบลคลองขด อ เมืองสตล สตล ชําระเงินแล้ว123 น.ส.ลกขณา บุญปลอด เทศบาลตาบลคลองขุด อ.เมองสตูล สตูล ชาระเงนแลว
124 นางชญาดา  อังโชติพันธ์ุ เทศบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว
125 นางสาวผาณิตาณ์ อนุพงศ์ อบจ.สตูล อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว
126 นายทวีศักด์ิ เล็กสุด อบจ.สตูล อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว
127 นายชุกรี เล่ทองคํา อบต.ควนขัน อ.เมืองสตูล สตูล ชําระเงินแล้ว

28 น ส  ชาณิตา ม่องเร๊ะ เทศบาลตําบลกําแพง อ ละง สตล ชําระเงินแล้ว128 น.ส. ชาณตา มองเระ เทศบาลตาบลกาแพง อ.ละงู สตูล ชาระเงนแลว
129 น.ส. สุพัตรา ทองฉาย เทศบาลตําบลกําแพง อ.ละงู สตูล ชําระเงินแล้ว
130 นางสาวสายฝน จันทร อบต.เขาขาว อ.ละงู สตูล ชําระเงินแล้ว
131 นาย กัณฐกิศ แดงนุ้ย อบต.ละงู อ.ละงู สตูล ชําระเงินแล้ว
132 นางสาว อําภา เจ๊ะสา อบต.ละงู อ.ละงู สตูล ชําระเงินแล้ว

 ั  ป ั ้ ํ ี่ ์ ี ํ ิ ้133 ส.อ. วัลลภ ปรักแก้ว เทศบาลตําบลบางยีรงค์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม ชําระเงินแล้ว
134 น.ส. อทิตญา กิจธรรม เทศบาลตําบลบางย่ีรงค์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม ชําระเงินแล้ว
135 พัณณ์ชิตา บุญจงพงษ์รัตน์ เทศบาลตําบลบางย่ีรงค์ อ.บางคนที สมุทรสงคราม ชําระเงินแล้ว
136 น.ส.จิราพร  สันติเวสน์รัตน์ อบต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
137 น.ส.พัชรินทร์  ภาคอารีย์ อบต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
138 นางสาวสิญจนา  แก้วมหากาฬ อบต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
139 นางสาวสิญจนา  แก้วมหากาฬ อบต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
140 น.ส.พนิดา พาหุกาญจน์ เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
141 นางสุนีย์รัตน์ ปานเฉวง เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
142 นายธนัญชย์ เรืองพรหม เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้วุ ุ ุ ฎ
143 น.ส.ขนิษฐา มีเพียร เทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
144 นางสาววรรณิดา เกลี้ยงขํา อบต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
145 นางสาวอมรรัตน์ บ่ายนุ่น อบต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
146 นายชาญชัย  เพชรนํ้าแดง อบต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
147 ศศิธร สิริรัตน์ อบต.ไทรทอง อ.ชัยบรี สราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว147 ศศธร สรรตน อบต.ไทรทอง อ.ชยบุร สุราษฎรธาน ชาระเงนแลว
148 วิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ อบต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
149 ขันติ อาษา อบต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
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150 จีรนันท์ พรรณรา อบต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
151 ศิรินญา หมวกสังข์ อบต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
152 พลอยปภัส เธียนสินวีรกร อบต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
153 นาย จิรพงศ์  เสมียนเพชร เทศบาลตําบลตลาดไชยา อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
154 จ่าเอกวิชยา  ทองเพชร เทศบาลตําบลตลาดไชยา อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
155 น.ส. ภัทรมนัส  รัตนพันธ์ เทศบาลตําบลพรุพี อ.บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
156 นางสาว จันทิมา  กุลจู้ เทศบาลตําบลคลองชะอุ่น อ.พนม สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้วุ ู ุ ุ ฎ
157 นางสาว จารุวรรณ  จันทร์คง เทศบาลตําบลคลองชะอุ่น อ.พนม สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
158 นางสาวรัตนา อักขราภรณ์ อบต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
159 ศิญามนต์  จันทร์มล อบต.มะลวน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
160 ธมาณิกา  เพ็ชรรัตน์ อบต.มะลวน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
161 นางสาวนจารี  สามงามดี เทศบาลตําบลขนทะเล อ เมืองสราษฎร์ธานี สราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว161 นางสาวนุจาร  สามงามด เทศบาลตาบลขุนทะเล อ.เมองสุราษฎรธาน สุราษฎรธาน ชาระเงนแลว
162 นางนวรัตน์  แก้วก้ิม เทศบาลตําบลขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
163 พ.อ.อ. สิรภพ  นาทุ่งนุ้ย อบต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
164 น.ส.อัญชลี  สมใจ เทศบาลตําบลเวียงสระ อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี ชําระเงินแล้ว
165 นางสาวณิชญา ชมเชย อบต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว

66 นางสภาพร วงศ์มั่น อบต นาเลิง อ ม่วงสามสิบ อบลราชธานี ชําระเงินแล้ว166 นางสุภาพร วงศมน อบต.นาเลง อ.มวงสามสบ อุบลราชธาน ชาระเงนแลว
167 นางบูรพาภิรมย์ ทองสรรค์ อบต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี ชําระเงินแล้ว
168 น.ส.ทัศนี รัตนพันธ์ ชําระเงินแล้ว
169 นางสาว วรรณา พันเศษ ชําระเงินแล้ว
170 นางสาวอาภากร เรืองแก้ว ชําระเงินแล้ว

ิ ิ  ั ํ ิ ้171 สต.ต.หญิงวิชชุดา บุหลัน ชําระเงินแล้ว
172 นางธนพร เปศรียะโร ชําระเงินแล้ว
173 น.ส.นันทวรรณ แก้วละเอียด ชําระเงินแล้ว
174 น.ส.เสาร์วภักด์ิ คงมาก ชําระเงินแล้ว
175 น.ส.จริญญา สุวัตถิกุล ชําระเงินแล้ว
176 น.ส.ปิยนันท์ สังฆัสโร ชําระเงินแล้ว
177 น.ส.อรไท ชูสวัสด์ิ ชําระเงินแล้ว
178 นางรสนี นาคสง่า ชําระเงินแล้ว
179 น.ส.ปิยะวรรณ ไหวพริบ ชําระเงินแล้ว
180 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ภักดี ชําระเงินแล้ว
181 น.ส.สุรีวรรณ เกสโร ชําระเงินแล้ว
182 น.ส. ปารณีย์   ปะดุกา ชําระเงินแล้ว
183 นางสาวพิมพาภรณ์ สีนํ้าเงิน ชําระเงินแล้ว
184 พัชรี สมาธิ ชําระเงินแล้ว
185 นายมฮํามัดอาลี มิสแท ชําระเงินแล้ว185 นายมูฮามดอาล มสุแท ชาระเงนแลว
186 นางสาว นิชามณธ์ุ สว่างพงศ์ ชําระเงินแล้ว
187 ฟารีดา มะลี ชําระเงินแล้ว



ลําดับที่ ชื่อผู้สมัคร อปท. อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
188 อมาตย์ เปาะแย ชําระเงินแล้ว
189 ซารีปะห์ หะยีแวดือเระ ชําระเงินแล้ว
190 น.ส.ชนิชา อมรทรัพย์ ชําระเงินแล้ว
191 นางนพาวัลย์  พันธุรี ชําระเงินแล้ว
192 นางสาว สุชาดา  หวลถนอม ชําระเงินแล้ว
193 นางโสภาภรณ์  ลาชโรจน์ ชําระเงินแล้ว
194 นางสุฮัยนี  กาซอ ชําระเงินแล้วุ
195 นางสาวรัตติกาล  พูนศิลป์ ชําระเงินแล้ว
196 นางสาวธารทิพย์ เพชรอินทร์ ชําระเงินแล้ว
197 น.ส.สมจิต สุวรรณลอยล่อง ชําระเงินแล้ว
198 น.ส.สุชาดา น่ิมวุ่น ชําระเงินแล้ว
199 นายกมลพันธ์ บรรณราช ชําระเงินแล้ว199 นายกมลพนธ บรรณราช ชาระเงนแลว
200 นายสมโชค พุทธิรักษ์ ชําระเงินแล้ว
201 นางกาญดา ศรีนวลเอียด ชําระเงินแล้ว
202 นางสาวสุภาภรณ์ จิ้วไม้แดง ชําระเงินแล้ว
203 นางสาววลัยรัตน์ มานิตกุล ชําระเงินแล้ว
2 4 นายไพศาล สินลกจันทร์ ชําระเงินแล้ว204 นายไพศาล สนลูกจนทร ชาระเงนแลว
205 น.ส.พรศรี คําศรี ชําระเงินแล้ว
206 นายสง่า  เพชรบริสุทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
207 นายสุธินันท์  ทองรอด ชําระเงินแล้ว
208 น.ส.วรรณวิษา สงค์ถ้าพร้า ชําระเงินแล้ว

ป ิ  ั ํ ิ ้209 นายปริญญา บัวยุบล ชําระเงินแล้ว
210 นางสาวอาญาตี กูนา ชําระเงินแล้ว
211 ส.ต.ต.สุรศักด์ิ  พลดงนอก ชําระเงินแล้ว
212 สากล เกลี้ยงเกลา ชําระเงินแล้ว
213 ธรรณก์วสา จันทพาโส ชําระเงินแล้ว
214 สุธรรม  แก้วสีขาว ชําระเงินแล้ว
215 นางวิไรัตน์  เพชรคง ชําระเงินแล้ว
216 นางจุฬนี มีมุสิทธ์ิ ชําระเงินแล้ว
217 นางสุคนธ์ทิพย์ อินริสพงค์ ชําระเงินแล้ว
218 น.ส.อาจิน เต็มพูน ชําระเงินแล้วู
219 น.ส.กาญจนา อนันตนานนท์ ชําระเงินแล้ว
220 นางพิกุล ขุนฤทธ์ิสง ชําระเงินแล้ว
221 นางจีรวงศ์ รุ่งอาญา ชําระเงินแล้ว
222 นางสุพัตรา นกแก้ว ชําระเงินแล้ว
223 นายมนตรี  ภักดีจิตร์ ชําระเงินแล้ว223 นายมนตร  ภกดจตร ชาระเงนแลว
224 นางขวัญใจ พงศ์รัตน์ ชําระเงินแล้ว


